
 

Sök grävtillstånd eller TA-plan i Perstorps kommun  
Du som ska utföra grävarbeten i allmän mark, måste ansöka om grävtillstånd och 

trafikanordningsplan. 
 
Trafikanordningsplan kallas ofta för TA-plan. Din TA-plan ska innehålla en karta eller skiss över 
arbetsområdet. Du ska markera på kartan hur du tänker använda avstängningsmaterial och eventuellt 
leda om trafiken. Du ska också ange vem som är arbetsplatsens utmärkningsansvarige. Den personen 
måste ha genomgått utbildning i Arbete på väg.  

Hur ansöker jag?  
Har du redan skapat ett konto, kan du gå direkt till Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan. 
För att kunna registrera ett konto behöver du ha en E-post, person- eller organisationsnummer och 
faktureringsadress. 
  
Vi samarbetar med Åstorp, Klippan, Bjuv och Örkelljunga kommuner och samma konto kan användas 

i alla fem kommuner. 

Villkor för grävtillstånd 
 Grävanmälan skall göras innan något grävarbete i allmän platsmark påbörjas. Detta 

söks på Perstorps kommuns hemsida före varje objekt påbörjas. Akuta grävarbeten får 

påbörjas utan att grävanmälan lämnats in men då ska det anmälas i efterhand. 

 Ledningar får inte läggas över befintliga va-ledningar, endast vissa korsningar får 

förekomma efter samråd med NSVA. 

 All korsning av belagd gata, infart och GC-väg ska om möjligt utföras genom tryckning eller 

borrning. 

 Återställning av hårdgjord yta ska utföras enligt kommunens villkor. 

 Vid mindre arbeten får schaktmassor, sten o dylikt inte läggas direkt på klippta gräsytor. 

 Klippta gräsytor ska vara stenfria i ytan till ett djup av 10 cm. 

Allmänna arbeten: 
 Utmärkning av vägarbete skall ske enligt vägverkets anvisningar (" Arbete på väg”).  

Även andra tillstånd kan komma att krävas för arbetets genomförande. 

 Sökande är alltid ansvarig för korrekt återfyllning så att inga olyckor inträffar. 

 Sökande är alltid ansvarig för korrekt avstägning även under icke ordinär arbets tid så 

att inga olyckor inträffar. 

 Renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område åligger entreprenören 

under  byggtid och till dess Tekniska kontoret besiktigat och godkänt arbetsområdet. 

Återställning: 

Anläggning eller arbetsområde ska återställas till ursprungligt skick. Arbetsområde och upplagsplats 

ska efter arbetet avslutats vara uppstädade. Skadade mätpunkter återställs av  Tekniska kontoret på 

entreprenörens bekostnad. Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjder. 

 
Återfyllning upp till terassyta bör man eftersträva att ha schaktets väggar jämna och med en 

jämn lutning uppåt från botten och i övrigt anpassat så att det går att komprimera  materialet 

vid återfyllning. Återfyllningen under terrass ska utföras med sorterat befintligt material eller 



material med samma tjälfarlighetsklass. Lagren återställs i tjocklekar lämpliga för  packning. 

Bredder måste anpassas så att packningsredskap kan utnyttjas helt. 

Återfyllning över terrassyta: 

Krossmtrl. (nytt mtrl.)  Infarter och 
 gator 

GC-väg och 
gångbana 

Tillfälligt slitlager i väntan på 
beläggning, typ bergkross 0-16 

 Uk till ök befintlig 
 beläggning 

Uk till ök befintlig     
beläggning 

Slitlager typ bergkross 0-16  50 mm 50 mm 

Bärlager  80 mm 150 mm 

Förstärkningslager  420 mm 300 mm 

Asfaltbeläggning: 

Asfaltsbeläggningen av uppgrävd yta utföres alltid av Perstorps kommuns asfaltsenterprenör enligt 
nedan angivna regler som beställaren debiteras för, även inräknad  garantitid. 
 

 Gångbanor < 1,5 m: lägges hela bredden. 

 Gångbanor och refuger > 1,5 m. Om schakten överstiger halva bredden, lägges hela bredden. 

 Om det finns gamla lagningar närmare varandra än 60 cm lägges den gamla lagningen om 

ihop med den nya. 

 Gammal beläggning tas bort så att det inte blir skarvar närmare än 60 cm vid brunnar och 

kantsten. 

 Mittlinjer eller körfältslinjer är en lämplig skarvlinje. 

 Undvik att få skarvar i hjulspår. 

 Diverse målade linjer som kommer att försvinna under arbetets gång på belgd yta  kommer 

att kompleteras av Perstorps kommuns linjemålningsentreprenör och debiteras beställaren 

efter faktiska kostnader. 

Taxor, avgifter och priser för grävning och återställande  

Bakgrund  

Lednings- och grävarbeten är omfattande och ökar i Perstorps kommun. Sådana arbeten innebär t.ex. 
att gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning grävs upp och sedan återställs. Grävarbetena 
innebär att kommunens gator, vägar, cykelbanor m.m. försvagas. Vanliga skador som uppkommer är 
t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år även efter det att en gata/väg 
fått ny beläggning.  
Perstorps kommun tar ut avgift enligt denna taxa för återställning av gator, gång- och cykelbanor, 
grus- och grönytor. Perstorps kommun kommer vid varje grävanmälan i gata, gång- och cykelbana 
eller annan asfalterad yta göra en bedömning kring om ytan har ett förhöjt underhållsbehov eller ej. 

Begreppsförklaring avgifter  

Generellt  
Den som ansvarar för grävning i allmän plats (byggherren) skall betala ersättning för kommunens 
handläggning av grävtillståndet d.v.s. administration, kontroll och granskning av relationshandlingar, 
dokumentation och övertagandebesiktning.  
För tillsyn, platsbesök före, i samband med eller efter grävning, samt ökade kostnader för framtida 
förhöjt underhåll tas särskild taxa ut. Avgifterna i denna taxa för ersättning vid grävning i allmän plats 
utgår från angivet antal tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av gällande prisbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring.  

Administrativa avgifter  
Ersättning för handläggning av grävtillstånd består av en administrativ avgift motsvarande 20 mPBB 
per timme, dock lägst 2 timmar. Utöver detta finns andra administrativa avgifter som rör tillsyn, 
platsbesök, återupprepade besiktningar mm. 

Avgift för återställning av bitumenbundna lager  
Den avgift som kommunen tar ut för att genomföra återställning av bitumenbundna lager (asfalt).  



Avgift för framtida förhöjt underhåll.  
Ersättning för framtida förhöjt underhåll skall betalas till kommunen när grävningen är klar. Avgiften 
ska täcka kommunens kostnader för framtida förhöjt underhåll. Avgift betalas för hårdgjorda ytor.  

Avgift för återställande av kantsten och beteckningar  
Den avgift som kommunen tar ut för att genomföra återställning av kantsten och olika typer av 
beteckningar.  

Påföljdsavgifter  
Avgifter som tas ut för olika brister och avvikelser. Brister bedöms på en skala från 1 till 3 där: 1 är 
brist, 2 är allvarlig brist, 3 är en mycket allvarlig brist. 

Administrativa avgifter 

Typ av avgift Taxa 

Handläggning av grävtillstånd inkl. TA-plan och 
lägesgodkännande.  
 

952 kr/timma, dock lägst 2 timmar  
 

Granskning av endast TA-plan som ej hör till 
grävtillstånd ex. upplåtelse av offentlig plats.  
 

952 kr/timma  
 

Återkommande granskning av TA-plan och/eller 
grävtillstånd.  
 

1120 kr/timma  
 

Tillsyn och platsbesök.  
 

952 kr/timma  
 

Återkommande efterbesiktningar. 
 

1120 kr/timma  
 

 

Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt), framtida förhöjt underhåll, 

justering av beteckningar och kantsten 

Kommunen utför dessa typer av återställning. 
 

Gång- och 
körbana  
 

Intervall  
 

Enhet  
 

Utan 
framtida 
förhöjt 
underhåll 

Med 
framtida 
förhöjt 
underhåll 

Med framtida 
förhöjt underhåll 
för asfalt yngre 
än 5 år. 

Anmärkning  
 

 < 10  m²  605 kr/m²  785 kr/m²  965 kr/m²  Ett lager  
100 ABT  

 10-50  m²  470 kr/m²  610 kr/m²  750 kr/m²  Ett lager  
100 ABT  

 > 50  m²  420 kr/m²  545 kr/m²  670 kr/m²  Ett lager  
100 ABT  

 < 10  m²  830 kr/m²  1079 kr/m²  1328 kr/m²  Två lager 110 
AG +  
80 ABT  

 10-50  m²  695 kr/m²  903 kr/m²  1111 kr/m²  Två lager 110 
AG +  
80 ABT  

 > 50  m²  630 kr/m²  819 kr/m²  1008 kr/m²  Två lager 110 
AG +  
80 ABT  

 

Minsta debiterbar yta är 1 m². Vid grävning i samband med planerat årsbestämt beläggningsunderhåll 
sker inget påslag för framtida förhöjt underhåll. Vid grävning i yta med asfaltbeläggning yngre än fem 
år fördubblas påslaget för framtida förhöjt underhåll. 



Avgift för återställning av kantsten exkl. eventuell justering 

Storlek på kantsten Pris per meter 

Spikad betongsten 12 cm  165 kr  

Spikad betongsten 16 cm  210 kr  

Rå kantsten 10-15 cm  385 kr  

 
Vid de tillfällen då asfalten behöver justeras för att det ska vara möjligt att sätta kantsten och/eller 
råkantsten så tillkommer följande kostnader för justering och asfaltering (4cm 100 ABT): 
 

<10 löpmeter 300 kr/löpmeter 

10-50 löpmeter 200 kr/löpmeter 

>50 löpmeter 175 kr/löpmeter 
 

Avgift för justering av betäckningar 

Fasta bäteckningar  Pris per enhet  

Höjning 20-50 mm inkl. järn ram  605 kr  

Nedstigningsbrunn typ A6  495 kr  

Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, rännstensbrunn  330 kr  

Avstängningsventil AV, servisventil SV, polygonpunkt PP  275 kr  

Teleskopiska bäteckningar  Pris per enhet  

Nedstigningsbrunn typ A6  275 kr  

Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, rännstensbrunn  275 kr  

Avstängningsventil AV, servisventil SV, polygonpunkt PP  275 kr  

 

Påföljdsavgifter för överträdelse av TA-plan  

Om TA-plan inte följs eller annan brist i utmärkningen upptäcks kan ansvarig byggherre, eller dess 
utmärkningsansvarige åläggas att betala en påföljdsavgift. Ansvarig från kommunen ska då besöka 
arbetsplatsen och dokumentera alla brister, både skriftligt och genom fotografering. 
  
Avgiftsuttag tas ut enligt nedan tabell, avgiften anges i kronor: 
 

Antal 2:or  
 

Antal 3:or  
 

  
 

    

 0 1  2  3  4  5  

0  0 5000 15000 25000 35000 45000 

1  0 5000 15000 25000 35000 45000 

2  0 5000 15000 25000 35000 45000 

3  2500 5000 15000 25000 35000 50000 

4  3000 5000 15000 25000 45000 50000 

5  300 5000 15000 25000 45000 50000 

 

Påföljdsavgift för skada på träd  

Inget träd på eller intill arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon 
del härav utgår följande avgift: 
 

Typ av träd Taxa 

Skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsens inventering  50 000 kr/st  

Alléträd med biotopskydd  30 000 kr/st  

Träd med en diameter som överstiger 10 cm, 1 meter upp från 
marken  

20 000 kr/st  

 



Övriga påföljdsavgifter  

Vid följande avvikelser bedöms risken för påverkan på oskyddade trafikanter och allmän plats vara så 
pass stor varför en direkt påföljdsavgift per nedan angivna avvikelse tas ut direkt, då det betraktas 
som avtalsbrott gentemot gällande bestämmelser.  
Avgift utgår alltid för dessa avvikelser om 10 000 kronor per avvikelse:  
 

 vid avsaknad av beviljat grävtillstånd  
 vid grävning utanför vad som godkänts i grävtillståndet  
 vid ej efterlevnad av granskad TA-plan eller på annat sätt brister i utmärkning av vägarbeten  
 vid avsaknad av granskad TA-plan (kontroll av TA-planens efterlevnad kan komma att ske, 

och avvikelser debiteras enligt kommunens gällande avgifter).  
 då arbete sker utan godkända varselkläder  
 vid akuta arbeten som inte anmälts nästföljande arbetsdag  
 eventuella skador på utrustning, ytor, växtlighet, träd etc.  
 vid olämpligt material i schakten vid återställningsarbete, som t.ex. asfaltskakor, tjälklumpar, 

jord, lera, virkesklumpar med mera  

Övriga påföljdssavgifter som ej omfattas av bristbedömning  

 Avgift för dolda betäckningar i schakt: 10 000 kronor/styck  
 Förseningsavgift* (engångsavgift): 3000 kr, därefter 1000 kr/dygn  

 
*Med försening avses från det datum då arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i grävtillståndet. 

 


